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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. december 12-én,  

               de. 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor, 

   Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok,  

   összesen: 7 fő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

  Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a 

tanácskozási joggal meghívottat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül mindenki 

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a rendkívüli nyílt ülés 

napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

N a p i r e n d : 

 

 T á r g y :        E l ő a d ó : 

 

1. Javaslat adósságkonszolidációs eljárásban történő részvételre  Szobota Lajos 

          polgármester 

 

Szobota Lajos elmondta, a tegnapi nap folyamán Putnokon vettek részt egy tájékoztatón, 

ahol az adósságrendezés volt a téma. Felhívták a figyelmüket arra, hogy képviselő-testületi 

határozat szükséges a konszolidációs részvételhez. Az önkormányzatnak 21 milliós 

folyószámla hitele van, ami ebbe a témába bevonható. A Városüzemeltető Nonprofit Kft is 

rendelkezik hitelállománnyal, ami 5 millió forint, erre vonatkozóan is szeretnének élni a 

lehetőséggel, hiszen azért kellett a hitelt felvenniük, mert az önkormányzat nem tudta a 

megállapított támogatást részükre biztosítani. Ez azonban a jelenlegi szabályozás szerint nem 

biztos, hogy menni fog. Kérte a képviselő-testület döntését. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

94/2012. (XII. 12.) Kt. határozat 

 

Tárgy: Adósságkonszolidációban történő 

  részvétel 

 

Rudabánya Város Önkormányzata a Magyarország 2012. 

évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakra 

figyelemmel elfogadja az adósságkonszolidációban való 

részvételt, hozzájárul a nyilvánossághoz. 
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

szükséges lépéseket tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:      polgármester, jegyző 

 

Vaszily Csaba kérte, hogy a helyi katolikus templom helyi védelem alá helyezésének 

lehetőségét vizsgálják meg. A plébános úr jelezte felé, hogy több pályázati lehetőség is lett 

volna a templom felújítására, ha a helyi védelem fenn áll.  

 

Szobota Lajos kifejtette, a helyi rendezési tervben már szerepel, de utána fog nézni ennek a 

dolognak. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos a rendkívüli nyílt ülést 9,30 órakor 

bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Szobota Lajos        Dr. Sallai Árpád 

 polgármester        címzetes főjegyző 

  


